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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ४ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०३/०९/२०१४             वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 

दनांक ०३/०९/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील 

स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १. मा.आर.एस.कुमार 

  २. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

  ३. मा.आसवाणी स वता धनराज 
   
 
 या िशवाय मा.गावडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवल े - 
.समाज वकास अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
---------- 

 

       सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस यान े  उप थत 
स मा.सद य यांनी मंगळवार दनांक ०९/०९/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा.पयत सभा तहकूब 
केली.  
   
 
 
 
 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ४ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०३/०९/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०९/०९/२०१४             वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 
०३/०९/२०१४ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ०९/०९/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता 
महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १. मा.छाया जग नाथ साबळे  -  सभापती 
  २. मा.नेटके सुमन राज  

  ३. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

  ४. मा.आसवाणी स वता धनराज 

  ५. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

  ६. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
   
 या िशवाय मा.गावडे, मा.दंडवते - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.चौरे, मा.तुपसाखरे, मा.िच लाळ - उपअिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

--------- 
दनांक २०/०८/२०१४  रोजी झाले या सभेचा (कायप का माक ३) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक - २०  वषय मांक - १ 
दनांक - ०९/०९/२०१४   

सुचक - मा.सुमन नेटके  अनुमोदक - मा.अ नी िचंचवडे 

संदभ : १)  मा.चा िशला कुटे, मा.तानाजी खाडे  यांचा ताव. 
वषय - आकुड  येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर योजनेनुसार  
       आकुड  येथील सव नं.३५/३/१ पैक  सुमारे ५० आर े  आर ण .५४८ नुसार  
       ाथिमक शाळेसाठ  आर त ठेव यात आलेले अस याने फेरबदलाची कायवाह  क न  
       सदरचा ताव शासनास सादर करणेबाबत.....  

वषय मांक १ चा वचार दनांक १९/११/२०१४ रोजी होणा-या सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २१      वषय मांक - २ 

दनांक - ०९/०९/२०१४  वभाग - अ भाग कायालय 

सुचक - मा.आशा सुयवंशी  अनुमोदक - मा.स वता आसवाणी 
संदभ : १) मा. शासन अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /११/का व/२४/२०१४, द.१५/०१/२०१४ 

      २) मा.अ भाग सिमती ठराव मांक २२०, दनांक ०८/०१/२०१४  

वषय - पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणान ेसन १९९५ या वकास आराखडयानुसार 

      आकुड  येथील स.नं.३५/३/१ पैक  सुमारे ५० आर े  आर ण .५४८ नुसार ाथिमक  
            शाळेसाठ  आर त ठेव यात आल ेआहे. १८ गुंठे रका या जागेचे भूसंपादन या सु   
             करणेस व या जागेम य ेबांधकाम ेझालेली आहेत ती जागा आर णामधून वगळणेबाबत.... 

वषय मांक २ चा वचार दनांक १९/११/२०१४ रोजी होणा-या सभे यावेळ  करणेत यावा. 
        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २२      वषय मांक - ३ 

दनांक - ०९/०९/२०१४  वभाग - अ भाग कायालय 

सुचक - मा.आशा सुयवंशी  अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 

संदभ : मा. शासन अिधकार  याचेंकड ल प  .अ /११/का व/२६१/२०१४, द.२१/०८/२०१४ 

 मा.अ भाग सिमती ठराव मांक २५ दनांक १०/०७/२०१४ नुसार भाग .१५ द वाड  

मधील ांतीनगर भागात म जदसमोर असणा-या आर ण .५४७ ची जागा भूसंपा दत क न या 
ठकाणी महापािलकेची योजना राब वणेस मा यता देणेकामी तसेच आर ण मांक ५४७ ची जागा 
भूसंपा दत क न या ठकाणी महापािलकेची योजना राब वणेकामी येणारे खचास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 

मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २३      वषय मांक - ४ 

दनांक - ०९/०९/२०१४  वभाग - अ भाग कायालय 

सुचक - मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल  अनुमोदक - मा.वैशाली जवळकर 

संदभ : मा. शासन अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /११/का व/२६१/२०१४, द.२१/०८/२०१४ 

 मा.अ भाग सिमती ठराव मांक २८ दनांक १०/०७/२०१४ नुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह तील भाग .१९ कवळे येथील स ह नं.९२ येथे मशानभूमीकडे जाणा-या १२ 

मी.र याचे आर ण ता वत केल े आहे.  या आर णामुळे येथील कायम व पी र हवाशी 
असले या लोकांची घरे बाधीत होणार आहेत. महापािलकेन े यापूव  जा हर केले या ा प 

आराखडयाम य ेहा १२ मी. र ता स ह न.ं९१ म य ेहोता. स ह नं.९१ म य ेकोणतेह  घर नाह  व नंतर 

पािलकेन े वकास आराखडयात हा र ता स ह नं.९१ व ९२ या िसमेव न टाकणेत आला आहे.  

यामुळे स ह नं.९२ ची घरे व शेतक-यांवर अ याय होत आहे.  यामुळे हा र ता महानगरपािलका 
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नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वय े फेरबदल क न पूव या स ह न.ं९१ मधील 

मोकळया जागेम य े थलांतर त करणेस तसेच स ह नं.८२ कवळे १८ मी. र याचे आर ण आहे. 

यामुळे एका शेतक-यावर अ याय होत आहे.  यामुळे तो र ता स ह न.ं८१ व ८२ म य ेसमांतर 

टाकणेबाबत पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 

येत आहेत.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
. 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 

( छाया जग नाथ साबळे ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७६८/२०१४ 

दनांक : ०९/०९/२०१४ 
 

                                                                                             
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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